
KEMIJA 8. RAZRED 

(11. 5. 2020 – 15. 5. 2020) 

Pozdravljeni učenci. 

Še malo pa bo polovica maja že za nami. Čas kar prehitro beži, vsi mi pa si po tiho želimo, 

da se vse skupaj spremeni in vrne nazaj v ustaljene tiri. Čaka nas še kar nekaj dela, med tem 

nas čaka tudi še ocenjevanje. Kaj več informacij o tem še sledi. 

Preberi spodnji zapis. 

V prejšnjem tednu smo spoznavali, kje v naravi je sploh mogoče najti kakšne elementne, v 

tem tednu pa bomo bolj podrobno spoznali razliko med dvema velikima skupinama 

elementov, o katerih smo mi že kdaj rekli kakšno besedo. To so KOVINE IN NEKOVINE.  

Se še spomnite, kje v periodnem sistemu najdemo KOVINE in kje NEKOVINE. Ter kje je meja 

med njimi. To je poševna stopnička na desni strani periodnega sistema, od bora-B navzdol. 

Poglej v periodni sistem. 

 

Se spomniš kako se imenujejo elementi, ki so tukaj vmes. To pa so POLKOVINE.  

Tako KOVINE kot NEKOVINE imajo svoje tipične lastnosti. Malo razmisli in skušaj spodnje 

opise razdeliti ali spadajo bolj kovinam ali nekovinam. 

 

http://www2.arnes.si/~morel/kovne/sk8.htm


Kako ti je šlo? Upam, da ni bilo pretežko. Če si zamislimo kos železa, potem hitro lahko 

rečemo, da je to kovina, ki ima kovinski sijaj, visoko tališče in vrelišče, električno 

prevodnost, da je trdno in v vodi potone, to pomeni visoko gostoto. Za nekatere kovine, 

vendar ne vse, velja tudi lastnost MAGNETIZMA, to pomeni, da se privlači na magnet. 

Vse te lastnosti, so pregledno zapisane v tabeli, zato si v učbeniku  preberi  snov na strani 

94, 95 in 96.  

 

V zvezek si zapiši naslov KOVINE IN NEKOVINE 

Prepiši si tabelo iz učbenika na strani 94, ter reši naloge v delovnem zvezku na strani 64, 65 

in 66 (4. naloga ni potrebna, 5. naloga je eksperiment, ki smo ga v šoli že spoznali. Gorenje 

magnezija, ki zagori z močno belo svetlobo. Upam, da se ga spomniš in boš nalogo lahko 

brez težav rešil.). 

 

 

Če boste imeli težave, vprašanja pri razumevanju, ali boste želeli dobiti povratno 

informacijo,  pa se le obrnite name. (anchy.antlogaana@gmail.com) 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi. 😉                   

 

              

                        Učiteljica kemije 

Ana Antloga 
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